ธ สถิต ในดวงใจชาวมหิดลนิรันดร์

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑๑ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
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Editor’s Note
บก. แถลง

แผ่นดินร�ำ่ ระรัวร้อง ก้องทัว่ ทิศ
กราบแทบบาท เช้าค�ำ่ ทุกยามคืน
แม้เสวย สวรรค์ ในชัน้ ฟ้า
ทรงพักแล้ว ทรงงาน เนิน่ นานไกล

แผ่นฟ้าปิด ปาดน�ำ้ ตา สะอึกอืน้
มิเป็นอืน่ ข้ารองบาท ทุกชาติไป
ท่วมท้นพระ-กรุณา นัน้ ยิง่ ใหญ่
ลูกขอใช้ “ค�ำพ่อสอน” เป็นพรเอย

สถิตในดวงใจชาวมหิดลตราบนิจนิรนั ดร์
น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นอันหาทีส่ ดุ มิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ผูร้ อ้ ยกรอง: ผศ.ดร.วุฒนิ นั ท์ กันทะเตียน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หาวิทยาลัยมหิดล

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
บรรณาธิการ มหิดลสาร
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มหาวิทยาลัยมหิดล

ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน

Harmony in Diversity
งานสื่อสารองค์กร

เมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์คลินกิ
นพ.อุดม คชินทร อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชัน้ ๑ อาคารส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Harmony in Diversity
สุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
ปัณรสมวาร ๑๕ วัน

เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
มหิดล จัดพิธบี ำ� เพ็ญกุศลปัณรสมวาร หรือ
การท�ำบุญ ๑๕ วัน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปร
มินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร โดยมีพธิ ที ำ� บุญตักบาตรพระ
สงฆ์ สามเณร จ�ำนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณด้าน
หน้าส�ำนักงานอธิการบดี และมีพธิ บี ำ� เพ็ญกุศล
ณ บริเวณห้องโถง ชัน้ ๑ ส�ำนักงานอธิการบดี
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม
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คชินทร อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาและแขกผู้มี
เกียรติร่วมในพิธี กล่าวแสดงความไว้อาลัย
ถวายตัง้ ปณิธาน ท�ำความดี พร้อมยืนไว้แสดง
ความไว้อาลัยเป็นเวลา ๓ นาที ร่วมร้องเพลง
สรรสริญพระบารมีและเพลงของขวัญจาก
ก้อนดิน หลังเสร็จสิน้ พิธกี าร อธิการบดีเปิด
นิทรรศการ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทย
นิรนั ดร์” ซึง่ เกีย่ วกับพระราชประวัติ โครงการ
พระราชด� ำ ริ พระราชนิ พ นธ์ ข้ อ มู ล หอ

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
ผ่านทาง QR Code เกีย่ วกับพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัย การขอพระราชทานที่ดิน ณ
ศาลายา การเสด็จฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
พระบรมราโชวาท ในพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตรมหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ
ต้นไม้ทรงปลูก นิทรรศการเขียนค�ำปณิธาน
ความดี “มหิดลเพือ่ เพือ่ นมนุษย์” MU

Harmony in Diversity
Mahidol Volunteer

Mahidol Volunteer

ร่วมท�ำความดีถวายพ่อหลวง

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายความ
อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิ ต ร โดยคณบดี ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ถวายพวงมาลั ย กล่ า วส� ำ นึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ ร่วมไว้อาลัยเป็นเวลา ๙๙
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรลงนาม วิ น าที ณ บริ เ วณโถงอาคาร ๑ คณะ
ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปร วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพ
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร จาก FB คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล)
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ อาคารภาษาวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพ
จาก FB สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ม.มหิดล)

ประธานกล่าวส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และปฏิ ญ าณตนสื บ สานพระราชปณิ ธ าน
พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา ร่วมในพิธี โดยมีการยืนสงบนิง่ เป็น
เวลา ๙ นาที จากนั้ น ร่ ว มขั บ ร้ อ งเพลง
สรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน และ
ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ บริเวณโถง
หน้าลิฟท์ ชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา (ภาพจาก
เว็บไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล)

เมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแรง
ร่วมใจกันท�ำโลชั่นตะไคร้หอมไล่ยุง และยา
หม่อง เพือ่ น�ำไปแจกให้ ประชาชนทีม่ าร่วม
งานร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวาย
ความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร บริเวณท้องสนามหลวง เจ้าของผูค้ ดิ ค้น
และพัฒนาสูตรต�ำรับโลชัน่ ตะไคร้หอมไล่ยงุ :
รศ.ดร.ภญ.พิมลพรรณ พิทยานุกลุ (Cr: เพจ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ รอง
คณบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ร่ ว มพิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ล
ปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพือ่ ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิ ต ร จั ด โดยคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช
พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปร่วม
ในพิธี ณ ศาลาศิรริ าช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาล
ศิรริ าช (ขอบคุณภาพจากคณะพยาบาลฯ)

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีมผู้บริหาร
คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุ ค ลากร
นักศึกษา โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ
บริเวณอาคารอ�ำนวยการ ชั้น ๑ และร่วมกัน
ยืนสงบนิง่ ๙ นาทีเพือ่ ถวายอาลัยพระเจ้าอยู่
หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัย (ภาพ-ข่าว:
PR-MUNA)

เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำโดย
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ที ม บริ ห าร คณาจารย์

เมือ่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวาย
ความอาลัย ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เวลา
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต กาญจนบุรี เป็น
ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็น ประธานในพิธี น�ำคณะผูบ้ ริหาร บุคลากรและ
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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นักศึกษา ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ
พระบรมศพ และกล่าวปณิธานตั้งมั่นการ
ท�ำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมกัน
ตั้งจิตน้อมถวายความอาลัยเป็นเวลา ๙ นาที
และร่วมกัน ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พร้ อ มร่ ว มกั น ประกอบพิ ธี ท างพระพุ ท ธ
ศาสนาบ�ำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล
(ภาพ-ข่าว: PR-MUKA)

เมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธถี วาย
อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร เพือ่ ร่วมน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
และส่งเสด็จสูส่ วรรคาลัย โดยมีศาสตราจารย์
ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี คณะทันต
แพทยศาสตร์ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา ร่วมในพิธแี ละลงนาม
ถวายความอาลัย ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา (ภาพจาก FB คณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รว่ มสานต่อภารกิจใน
การดูแลสุขภาวะแก่ประชาชนทีม่ าร่วมถวาย
ความอาลัย ณ บริเวณโดยรอบท้องสนาม
หลวง ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ใน
โครงการ “แพทย์อาสารวมใจถวายเป็นพระ
ราชกุศล” ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะ
แพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจ
สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาลั ย การจั ด การ
สุขภาพทั่วไปและบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “หน่วย
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน แพทย์ เ คลื่ อ นที่ ต ามรอยพ่ อ หลวงของ
(ขอบคุณข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์รพ. แผ่นดิน” เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
รามาธิบดี http://med.mahidol.ac.th/ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
th/news/events/25102016-1532-th)
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤ
บดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อีก
ทัง้ เพือ่ เป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก โดยออกหน่ ว ยแพทย์
เคลื่อนที่ตรวจรักษาประชาชน ณ โรงเรียน
บ้านหนองตาเเต้ม อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยได้รบั ความร่วมมือจาก
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
และนักศึกษาที่มีการได้ยิน ขอเป็นส่วนหนึ่ง (อ.ส.ค.) อบต.ปราณบุรี แพทย์โรงพยาบาล
ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า สมเด็จพระปิน่ เกล้า โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลย
ร่วมร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เพือ่ น้อม เดชและพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์
ร�ำลึกและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จ มหาวิทยาลัยมหิดลเเละโรงพยาบาลปราณบุรี
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา ซึ่งนอกจากการออกตรวจรักษาโรคทั่วไป
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทรา ตรวจรักษาด้านจักษุแล้ว ยังมีบริการวัด
ธิราช บรมนาถบพิตร #ขอใช้มอื ร้องเพลงเพือ่ สายตาและน�ำแว่นตา รวมถึงแจกจ่ายเครือ่ ง
พ่อของแผ่นดิน (Cr: สโมสรนักศึกษาวิทยาลัย อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
ราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)
(Cr: CMMU Alumni)
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย
มหิดล จัดพิธปี ฏิบตั ธิ รรม สวดมนต์ นัง่ สมาธิ
เจริญจิตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร โดยนิมนต์พระจากวัดญาณเวศกวัน น�ำ
สวดมนต์ แสดงธรรมกถาและเจริญสติภาวนา
ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวจะจัดต่อเนือ่ งเดือนละครัง้
เป็นเวลา ๑ ปี เริม่ ครัง้ แรกในวันที่ ๒๖ ตุลาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องพระพุทธเทพทันตราช ชัน้ ๗
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาพจาก
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล)

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล จั ด สถานที่ เ พื่ อ ลงนามถวายความ
อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ณ ชัน้ ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อ น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
(ขอบคุณภาพจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน)

โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ออกหน่ ว ยปฐม
พยาบาลและรถพยาบาล ที่งานพระราชพิธี
หน้ารร.รัตนโกสินทร์ โดยมีอาสาสมัครแพทย์
จิตอาสา ไม่จ�ำกัดสาขา มาร่วมตรวจผู้ป่วย
ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ
๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. (Cr: Sattha Riyapan)
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บุคลากรและนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล น้อมท�ำความดีถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร โดยได้ใช้เวลาว่างจากการท�ำงานและ
การเรียน ร่วมกันท�ำเข็มกลัดริบบิน้ ด�ำไว้ทกุ ข์
ส�ำหรับแจกฟรี ให้แก่นกั ศึกษาไทย นักศึกษา
ต่างชาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ประชาชนทัว่ ไป เพือ่ ร่วมแสดงความรักและ
ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ท่านใดทีม่ ี
ความสงค์จะขอรับเข็มกลัดริบบิ้นด�ำ ติดต่อ
ขอรับได้ทอี่ าคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดลโทร. ๐-๒๔๔๑-๔๑๒๕ ต่อ ๒๑๑ – ๒๑๓
และ ๒๑๕ – ๒๑๖ (ขอบคุณข้อมูลจาก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

ชาวคณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร
ศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมท�ำความดีถวายพ่อ เดิน
เก็บขยะ บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
เป็น Mahidol Volunteer ที่น่าชื่นชมมาก
ค่ะ (Cr: สมเจตน์ ปิ่นปลื้มจิต) MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

7

8

Harmony in Diversity
เพชรดา ฐิติยาภรณ์

หอสมุดและคลังความรู้ฯ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

https://muarms.mahidol.ac.th/
kingrama9

เมือ่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล น�ำโดย ดร.
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้อ�ำนวยการ จัด
นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ “พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ขึ้น เนื่องใน
งานพิธีบ�ำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร หรือการ
ท�ำบุญ ๑๕ วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก
นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโถง
อาคาร ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่
เรื่ อ งราวอั น ทรงคุ ณ ค่ า เกี่ ย วกั บ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช อัน
เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ช าวมหิ ด ล และ
ประชาชนผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้พระราช
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ประวั ติ และร่ ว มน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกอปรกิจนานัปการ
เพื่อประเทศชาติ ตลอดพระชนม์ชีพ
เนื้อหานิทรรศการ ประกอบด้วยเรื่องราว
เกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
พระราชนิ พ นธ์ พระบรมราโชวาทในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร การถวายปริญญา
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ภาพบรรยากาศภาย
หลังเสด็จสวรรคต และจดหมายเหตุเรือ่ งราว
ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัย
มหิดล พร้อมกันนี้ ได้จดั แสดงสือ่ วีดทิ ศั น์เรือ่ ง
ราวที่ น ่ า ประทั บ ใจเกี่ ย วกั บ พระองค์ ท ่ า น
พร้อมกับเปิดให้ผเู้ ข้าร่วมงานรับริบบิน้ เป็นที่
ระลึก และบันทึกลงสมุดแสดงความอาลัย
เพื่อร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา
ทีส่ ดุ มิได้อกี ด้วย ทัง้ นี้ นิทรรศการก�ำหนดจัด
แสดงถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ส�ำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสามารถ
ชมนิทรรศการออนไลน์และข้อมูลจดหมาย

เหตุพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ล
อดุลยเดชอันเกีย่ วเนือ่ งกับมหาวิทยาลัยมหิดล
เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายจดหมายเหตุและ
พิพิธภัณฑ์ https://muarms.mahidol.
ac.th/kingrama9 ซึง่ น�ำเสนอเกีย่ วกับเรือ่ ง
ราวส� ำ คั ญ อาทิ การพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดล การขอพระราชทานทีด่ นิ
ณ ศาลายา การเสด็จฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญา
บัตร การถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
MU
และต้นไม้ทรงปลูก

Harmony in Diversity
หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

มหิดลอินเตอร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย

เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ หน่ ว ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลจั ด กิ จ กรรม “พี่ แ นะ
น้อง...เตรียมให้พร้อม...สู่ MUIC ปี ๔” เพือ่
ปูแนวทาง และสร้างความมัน่ ใจให้แก่ผสู้ นใจ
เรียนต่อหลักสูตรนานาชาติ ณ ห้องสัมมนา
๑๒๑๐ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ศาลายา โดยนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
กว่า ๑๕๐ คน เริม่ ด้วยช่วงแรก “เรียนรูเ้ คล็ด
(ไม่) ลับ ไป ทางลัด พัฒนา TOEFL & Math”
แนะน�ำการเตรียมสอบ TOEFL และการสอบ

วิชาคณิตศาสตร์ วิทยากรโดย พี่กิ๊ฟ-พรทิพย์
ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ และทีมงาน ตาม
ด้วยกิจกรรม “รุ่นพี่พบน้องๆ” โดยผู้แทน
นั ก ศึ ก ษารุ ่ น ปั จ จุ บั น จากทุ ก หลั ก สู ต ร
ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเกีย่ วกับชีวติ ในรัว้
มหาวิทยาลัย การเตรียมตัวสอบเข้า การเรียน
การสอน การปรับตัวและสังคม นอกจากนี้
ยั ง ได้ เข้ า เยี่ ย มชมศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารโรงแรม
ศาลายาพาวิลเลียน อาคารเรียน พร้อมสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
ในช่วงบ่าย ผูร้ ว่ มกิจกรรมได้พบปะพูดคุย
กับ “ศิษย์เก่าคนดัง” ของวิทยาลัยนานาชาติ

ได้แก่ แบงค์-พบเอก พรพงเมตตา ผูป้ ระกาศ
ข่าวช่อง MONO29 และจาด้า อินโตเร่ นัก
แสดงดาวรุ่งทางช่อง ๗ สี มานั่งพูดคุยและ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามใน
หัวข้อ “เรียน เป็น เล่น ดี อย่างวิถี MUIC”
อย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง ก่อนจะปิดท้ายด้วย
การเล่นเกมส์ พร้อมถ่ายรูปหมูร่ ว่ มกัน งานนี้
ผู ้ ร ่ ว มกิ จ กรรมต่ า งได้ ค วามความรู ้
ประสบการณ์ และเคล็ดลับดีๆ เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ หลั ก สู ต ร
นานาชาติกันถ้วนหน้า MU
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อาจารย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล คว้ารางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๕๙

เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ ภาควิชา
ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
รั บ รางวั ล นั ก เทคโนโลยี ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี
๒๕๕๙ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องแอทธินี คริสตัล
ฮอลล์ ชั้ น ๓ โรงแรมพลาซ่ า แอทธิ นี
กรุงเทพฯ จากผลงาน “การพัฒนาการตรวจ
เชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูงเพื่อค้นหาผู้ที่ติด
เชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค”
รางวัล “นักเทคโนโลยีดเี ด่น” เป็นรางวัล
ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี เพื่ อ มอบให้ กั บ
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการ
วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จน
เห็ น เป็ น รู ป ธรรม สามารถที่ จ ะน� ำ มาใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมใน
ระดับประเทศได้ ผลงานเทคโนโลยีที่ได้รับ
พิจารณาอาจเป็นผลงานของนักเทคโนโลยี
ที่มาจากภาครัฐหรือเอกชน และควรเป็นผล
งานที่อยู่ในรูปต้นแบบ (prototype) สิทธิ
บัตร และทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบต่างๆ
รายงานทางเทคนิคทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในวงกว้าง
(technical report) และผลงานตีพิมพ์ทาง
วิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง ทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึง
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เอกลักษณ์ ความโดดเด่น และนวัตกรรมของ
เทคโนโลยี นั้ น ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และ
สามารถแข่งขันได้
มาลาเรียยังคงเป็นปัญหาหลักส�ำคัญของ
โลกคร่ า ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยทั่ ว โลกมากกว่ า
๖๐๐,๐๐๐ คน/ปี ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ
มาลาเรียโดยประมาณ ๓๐,๐๐๐ ราย/ปี ทัง้ นี้
กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและ
องค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดยุทธศาสตร์ใน
การก�ำจัดมาลาเรียภายในปี พ.ศ.๒๕๖๙ การ
จะก�ำจัดมาลาเรียให้หมดไปนั้น เราจ�ำเป็น
ต้องทราบว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อบ้าง อยู่บริเวณ
ใด และมีการแพร่กระจายเป็นอย่างไร จึงจะ
สามารถก�ำจัดเชื้อให้หมดไปได้ ทางผู้วิจัยจึง
ได้ท�ำการพัฒนาการตรวจเชื้อมาลาเรียที่มี
ความไวสูง (high volume-sensitive qPCR)
เพื่อค้นหาผู้ที่ติดเชื้อมาลาเรียแต่ไม่แสดง
อาการของโรค ซึ่งสามารถตรวจเชื้อได้ต�่ำถึง
20 parasites/mL ซึ่ ง ต�่ ำ กว่ า ตรวจด้ ว ย
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ม าตรฐานใน
ปัจจุบันถึงกว่า ๒,๐๐๐ เท่า และต�่ำกว่าใน
การตรวจด้วยเทคโนโลยี PCR ทั่วไป โดย
ประมาณ ๕๐๐ เท่า และได้ท�ำการตรวจ
ตัวอย่าง เพื่อค้นหาการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ใน
ร่างกาย โดยไม่แสดงอาการในตัวอย่างที่มา
จากภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง

ประกอบด้วย ไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม
และลาวไปแล้ ว เป็ น จ� ำ นวน ๕๒,๙๑๙
ตัวอย่าง พบว่ามีการติดเชื้อมาลาเรียของผู้ที่
ไม่แสดงอาการค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ย ๒๐%
ถึง ๖๘% นอกจากนี้ยังได้น�ำเทคนิคนี้ไปใช้
ในกระบวนการการพัฒนายามาลาเรียชนิด
ใหม่ๆ โดยใช้ในการวัดปริมาณเชื้อมาลาเรีย
ในร่ า งกายผู ้ ป ่ ว ยภายหลั ง การได้ รั บ ยา
มาลาเรียชนิดใหม่นั้นๆ เพื่อค้นหาบ่งชี้ระดับ
ปริมาณยาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีอ่ อกฤทธิฆ์ า่ เชือ้
มาลาเรีย เมื่อน�ำไปใช้ในร่างกายคนไข้ อีกทั้ง
ยังได้น�ำเทคนิคนี้ไปใช้เป็นมาตรฐาน (Gold
Standard) ในการเปรียบเทียบความไว และ
ความเฉพาะเจาะจงในการผลิต High sensitive Rapid diagnosis test kit ชนิดใหม่อีก
ด้วย
ในเวลา ๒ ปีทผี่ า่ นมามีผลงานวิจยั จากการ
ตรวจ high volume-sensitive qPCR เป็น
จ�ำนวน ๑๑ ฉบับ และได้รับเชิญเป็นคณะ
กรรมการ Invited Member of the World
Health Organisation Global Malaria
programme evidence review group ซึง่
ได้นำ� เสนอผลงาน ‘Malaria diagnostics in
Low transmission settings’ ณ กรุงเจนีวา
สวิตเซอร์แลนด์ MU
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งานประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เมือ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศาสตราจารย์
ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
ถวายสั ก การะสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา
บรมราชชนนี และพิธีเปิดให้บริการตรวจ
รักษาทางทันตกรรมฟรีแก่ประชาชนทั่วไป
เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในวั น
ทั น ตสาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ ณ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผมู้ า
รับบริการทางทันตกรรมจ�ำนวน ๒,๗๖๓ ราย
นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวยังให้บริการทาง
ทันตกรรม ณ สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย
จ�ำนวน ๒๐๕ ราย รวมมีผู้มารับบริการทั้ง
สองแห่งจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๖๘ ราย
ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์

คลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้า
เยี่ ย มชมการให้ บ ริ ก ารทางทั น ตกรรมแก่
ประชาชนทั่ ว ไปฟรี เนื่ อ งในวั น ทั น ต
สาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์
ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดี พร้อมด้วย
ศ.คลินกิ เกียรติคณ
ุ ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธ
เสถียร ที่ปรึกษาและอดีตคณบดี ให้การ
ต้อนรับ MU
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ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศของแรงงานข้ามชาติลาว
ทีม่ คี วามละเอียดอ่อนเชิงชาติพนั ธุ์

ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
หั ว หน้ า ศู น ย์ ศึ ก ษานโยบายสาธารณสุ ข
สวัสดิการ และสังคม (Center for Health
Policy Studies) คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท�ำ
โครงการการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศของ
แรงงานข้ามชาติลาวที่มีความละเอียดอ่อน
เชิ ง ชาติ พั น ธุ ์ ภ ายใต้ บ ริ บ ทการพั ฒ นา
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งโครงการดัง
กล่าวได้ท�ำความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ศึกษา
นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์
และมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
ส�ำนักงานสาธารณสุขแขวงจ�ำปาสัก สปป.
ลาว และ University of Health Sciences,
Loas PDR โดยมีหลักการและเหตุผลทีส่ ำ� คัญ
คือการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
ของประเทศไทยก่อให้เกิดการลงทุนในไทย
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงอัตราเงินเดือนขั้นต�่ำของ

แรงงานในประเทศไทยทีส่ งู จึงเป็นเหตุทำ� ให้
เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งจากข้อมูลในปี ๒๕๕๓ พบว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวในไทยทีไ่ ด้รบั อนุญาตมากกว่า ๑.๓๕
ล้านคน และในจ�ำนวนนี้กว่า ๑.๑๘ ล้านคน
มาจากกลุ ่ ม อาเซี ย นโดยส่ ว นใหญ่ ม าจาก
กั ม พู ช า ลาว และพม่ า โดยท� ำ งานเป็ น
กรรมกรและงานรับใช้ในบ้านกว่า ๑.๑๔ ล้าน
คน ซึง่ จากข้อมูลนีย้ งั ไม่รวมแรงงานข้ามชาติ
นอกระบบหรือที่เรียกว่าแรงงานใต้ดินซึ่งมี
จ�ำนวนไม่น้อยคาดประมาณได้ถึง ๒ ล้านคน
และส่วนหนึง่ ของแรงงานเหล่านีเ้ ป็นชนกลุม่
น้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ และเป็นผู้หญิงใน
ประเทศต้นทาง ซึ่งมีแรงกดดันจากความ
ยากจนท�ำให้ตัดสินใจที่จะออกนอกประเทศ
เพื่อหารายได้ แต่ด้วยความที่เป็นชนกลุ่ม
น้อยที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจึง
ท� ำ ให้ ต ้ อ งอยู ่ อ ย่ า งหลบซ่ อ นและถู ก เอา
เปรียบทุกวิถีทาง จึงอยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดทั้ง
ด้านการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ ท�ำให้ตกอยูใ่ นภาวะทุกข์ทนซ�ำ้ ซ้อน อีก
ทั้งสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น สภาพ

แวดล้ อ มที่ แ ออั ด ไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ความ
ยากจนและความสามารถในการสื่อสารที่
น้อยหรือไม่มีเลย การท� ำ การศึ ก ษากลุ ่ ม
เปราะบางทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติชนกลุม่ น้อย
จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากอยู่ใน
ภาวะทีเ่ ปราะบางซ�ำ้ ซ้อน คือ เป็นทัง้ แรงงาน
ข้ามชาติ ทั้งชนกลุ่มน้อยเชิงชาติพันธุ์ และ
เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้อง
ท� ำ การศึ ก ษาเพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ความ
ต้องการ และปัญหาทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะของ
ชนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อน�ำไปสู่การสร้างระบบ
บริการที่มีความละเอียดอ่อนต่อความเชื่อ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชน
กลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น จึงเกิดการท�ำงานใน
โครงการการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศของ
แรงงานข้ามชาติลาวทีม่ คี วามละเอียดอ่อนเชิง
ชาติพันธุ์ภายใต้บริบทการพัฒนาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพือ่ ท�ำให้ทราบถึงองค์ความ
รูใ้ นด้านเพศภาวะและระบบความเชือ่ ในด้าน
สุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนเผ่า
ท�ำให้เห็นถึงระบบและวิถปี ฏิบตั ิ MU

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมขวดแลกไข่
งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดกิจกรรมขวดแลกไข่ เพือ่ ให้บคุ ลากร และ
นักศึกษาในคณะฯ ได้ตระหนักเห็นความ
ส�ำคัญของการคัดแยกขยะและยังช่วยลด
ปริมาณขยะ โดยการน�ำขวดน�ำ้ พลาสติกทีใ่ ช้
แล้วมาแลกไข่ไก่ ซึง่ ยอดรวมของการน�ำขวด
พลาสติกมาแลกไข่ไก่ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า
๕,๐๐๐ ขวด ส�ำหรับไข่ไก่ ๑,๒๐๐ ฟอง MU

Special Article
บดินทร์ สายแสง

การสนองตอบต่อมโนทัศน์

“อิสรเสรี” และ“ความเสมอภาค”
ของพระเด่นดังร่วมสมัย

การวิจัยเรื่องการสนองตอบต่อมโนทัศน์
“อิสรเสรีและความเสมอภาค” ของพระเด่น
ดังร่วมสมัยนั้น เป็นการศึกษาถึงวิถีและค่า
นิยมหลักของพุทธศาสนาในสังคมไทยทีก่ ำ� ลัง
เปลีย่ นแปลงไป ขณะเดียวกันก็พยายามชีใ้ ห้
เห็นถึง “ค่านิยมใหม่” ของพุทธศาสนาใน
สังคมไทย โดยอาศัยมโนทัศน์เรือ่ งอิสรเสรีและ
ความเสมอภาคเป็นหมุดหมายส�ำคัญในการ
ศึกษา ทัง้ เรือ่ งความเข้าใจในความหมายและ
การยอมรับมโนทัศน์ดงั กล่าวผ่านงานประพันธ์
ของ พระไพศาล วิสาโล พระมหาวุฒชิ ยั วชิร
เมธี และ พระมหาสมปอง ตาลปุตโฺ ต ซึง่ ถือว่า
เป็นผู้น�ำทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะในมิติทาง
พุทธศาสนา
มโนทัศน์อสิ รเสรีและความเสมอภาคเป็น
มโนทัศน์หลักอันโดดเด่นซึ่งถูกผลักดันโดย
ขบวนการประชาธิปไตย มโนทัศน์นไี้ ด้สง่ ผล
ให้วถิ แี ละค่านิยมของพุทธศาสนาในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน กล่าวคือ มโน
ทัศน์ดังกล่าวมานี้มีรากฐานมาจากกระแส
บริโภคนิยม อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากอิทธิพล
ของทุนนิยมโลกาภิวตั น์ ทัง้ นี้ ความหมายของ
อิสรเสรีและความเสมอภาคก็มแี นวโน้มว่าคือ
“การปล่อยตามใจตัวเอง” หรือเป็น “สิทธิที่

จะกระท�ำตามอ�ำเภอใจหรือท�ำตามใจตนเอง”
ถึงทีส่ ดุ แล้ว เงือ่ นปมของปัญหาก็คอื “แนวคิด
แบบปัจเจกนิยมแบบสุดโต่ง” ที่ก่อให้เกิด
“วัฒนธรรมแห่งความละโมบ” และยิง่ เมือ่ รวม
เข้ า กั บ วิ ธี คิ ด แบบอ� ำ นาจนิ ย มซึ่ ง ฝั ง อยู ่ ใ น
รากฐานของสังคมไทยแล้ว ก็สง่ ผลให้ผคู้ นใน
สังคมมีค่านิยมที่เรียกว่า “กิน กาม โกรธ
เกียรติ” รวมทัง้ “ค่านิยมทางลัด” เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยผลกระทบจากมโนทัศน์
อิสรเสรีและความเสมอภาค และปัญหาของ
ค่านิยมอันนับเนื่องมาจากความเป็นปัจเจก
นิยมอย่างสุดโต่งนัน้ ได้สง่ ผลต่อแนวโน้มค่า
นิยมใหม่ของพุทธศาสนาในสังคมไทย โดย
เฉพาะในมิตขิ องศาสนธรรมทางพุทธศาสนา
ทัง้ ในแง่ของการตีความและการน�ำไปปฏิบตั ิ
กล่ า วคื อ ศาสนธรรมทางพุ ท ธศาสนาถู ก
ตีความอย่างคับแคบ จนเหลือแต่เพียงเรื่อง
“ส่วนตัว” โดยปราศจากละเลย “มิติทาง
สังคม” อีกทัง้ นอกจากนี้ มโนทัศน์ดงั กล่าวยัง
ได้เข้ามาท้าทาย ตัง้ ค�ำถาม หรือกระทัง่ ปฏิเสธ
ศีลธรรมหรือค�ำสอนทางศาสนา ขณะเดียวกัน
ก็ขีดเส้นศีลธรรมจรรยาขึ้นมาใหม่เป็น “ศีล
ธรรมจรรยาแห่งการปลดปล่อยจากกรอบคิด
จารีตแบบเดิม” ผลลัพธ์ทชี่ ดั เจนอย่างหนึง่ ก็

คือการเกิดขึน้ ของพฤติกรรมทางเพศซึง่ สวน
ทางกับจริยธรรมทางเพศทีย่ ดึ ถือกันมา
เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็อาจตั้งขอสังเกตตาม
ไมเคิล แซนเดล นักปรัชญาใหญ่แห่งมหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ดได้ว่า “เหตุใดการยอมรับความ
ต่างและอิสรภาพในการเลือกต้องส�ำคัญทีส่ ดุ ”
เพราะการกล่าวเช่นนีย้ อ่ มหมายถึงการตัดสิน
ว่าคุณค่าอืน่ ๆ นัน้ ด้อยกว่า หากยึดตามหลักที่
ว่าศีลธรรมทัง้ มวลล้วนเป็นเรือ่ งอัตวิสยั /ขึน้ อยู่
กับต�ำแหน่งแห่งทีห่ รือ “สัมพัทธภาพทางศีล
ธรรม” แล้ ว “ใครจะบอกได้ ว ่ า อะไรคื อ
วรรณกรรม อะไรคือขยะ” เพราะสิง่ เหล่านี้
ย่อมต้องอาศัยการตัดสินเชิงคุณค่า และคุณค่า
ของใครเล่าที่จะเป็นตัวตัดสิน การยอมรับ
คุณค่า (ค่านิยม) อย่างเรือ่ งของ “การยอมรับ
ความต่าง” “อิสรภาพ” และ “ความเป็น
ธรรม” สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ซึง่ นักประชาธิปไตย/
เสรีนิยมต้องอธิบายแก่สังคม เพราะคุณค่า
รากฐานของเสรีนยิ มเหล่านีไ้ ม่อาจถูกปกป้อง
ได้ ด ้ ว ยหลั ก สั ม พั ท ธภาพทางศี ล ธรรม/
วัฒนธรรม เพราะนั่นอาจเป็นการไม่เคารพ
สิทธิของผูอ้ นื่ ?!! MU
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ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
(๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รอง
คณบดีฝา่ ยวิจยั และวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์และ
นักศึกษาแลกเปลีย่ นจาก West Virginia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุม ๔๐๙ คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรยายพิเศษ (๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน (๒ – ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยีย่ มการปฏิบตั งิ านของหน่วยทันตกรรมพระ
ราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งออกให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียน
และประชาชนใกล้เคียง ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนฮิลมาร์พาเบิล และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า จังหวัดเลย โดยมี ศ.คลินิก
เกียรติคุณ ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร พร้อมด้วย ศ.คลินิก ทพ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษา
และอดีตคณบดี ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้
รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชย
โรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ
“การบริหารมหาวิทยาลัยสูก่ ารเป็น World Class
University และในยุค Thailand 4.0” ณ ห้อง
๒๑๗ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา
ยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับและ
เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึก

พิธีไหว้ครูมหิดลอินเตอร์ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สืบสานต�ำนานข้าวปิน่ แก้ว (๓ ตุลาคม ๒๕๕๙)

รับมอบห่วงกระป๋องน�้ำอัดลมเพื่อมูลนิธิ
ขาเทียม (๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

สัมมนาทางไกล (๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)

Ethics in Business (๑๖ กันยายน ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ ศรี มิ ต รภานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบห่วงกระป๋องน�ำ้
อัดลม จ�ำนวน ๔๖ กิโลกรัม จาก คุณสมลักษณ์
ลันสุชีพ รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุน
วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เพื่อรวบรวมและน�ำไปมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ น ประธานในพิ ธี ไ หว้ ค รู ป ระจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ ๓ อาคาร
๑ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และตัวแทนนักศึกษา
ทุกระดับชั้น นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ
ศิษย์เก่า และตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา เข้าร่วม
พิธเี พือ่ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์
ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และพร้อมที่จะศึกษาเล่า
เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายต่อไป

หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม
และทรัพยากรน�้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกียวโต จัดงานสัมมนาทางไกล และ
ปรึกษาความร่วมมือเกีย่ วกับงาน International
Symposium on the Education & Research
of the Global Environmental Studies
in Asia ที่ก�ำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีชา สุนทรานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรม “สืบสานต�ำนานข้าวปิ่นแก้ว” ซึ่ง
ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ มูลนิธิรากแก้ว กรมการข้าว อ�ำเภอ
พุ ท ธมณฑล และชุ ม ชนสหกรณ์ ห มู ่ ๘ บ้ า น
คลองโยง จัดขึ้น ณ พื้นที่โฉนดชุมชนแห่งแรก
ของประเทศ สหกรณ์หมู่ ๘ ต.คลองโยง อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม

ศู น ย์ ภ าษาและวั ฒ นธรรม (LCC-MUNA)
มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ จัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ “Ethics in Business” โดย Professor JAMES HOOPES จาก Babson College
Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็น
ประธานและร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องเรียน
กลางน�้ำ มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์

MU Society
ฐิติรัตน์ เดชพรหม

มอบทุนนักศึกษาชาวเนปาล (๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)

We Love Pets (๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาพหุภาษา (๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙)

เพลงสุขภาพ (๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่นักศึกษาชาว
เนปาลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการ
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น ๕ ส�ำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติดา้ นภาษาและ
การศึกษา ครั้งที่ ๕ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาพหุภาษา”
จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
กับ UNESCO, UNICEF, Save The Children, SIL, SEAMEO, CARE
และ TCEB โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า ๕๐ ประเทศ

Water Footprint (๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙)

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมหกรรมคนรักนกสุดยิง่ ใหญ่
ครัง้ ที่ ๖ We Love Pets ตอน Birds of Paradise ร่วมกับ ตัวแทนจากสถาน
ทูตเบลเยีย่ ม Mr. Laurent Frederickx หจก.ภมรชัยซับพลาย และสวนปาร์
มฟาร์มนก โดยในงานมีการแข่งขันความเร็วของนกบินอิสระ การแนะน�ำ
สายพันธุน์ ก นกพันธุไ์ หนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ รวมถึงกิจกรรมเวิรค์ ช็อป และ
เรียนรูเ้ ทคนิคการเลีย้ งนกจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ณ เซ็นทรัลพลาซา พระราม ๒

ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการ
ประกวดเพลงสุขภาพ” โดยมีศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์อดุ ม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์
เวชชาชีวะ ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตระการ ประภัสพงษา หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (MU EcoLab) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากสถาบันน�้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น
วิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตรการประเมินฟุตพริน้ ท์นำ�้ (Water Footprint) ตามมาตรฐาน ISO 14046:
2014 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาค
อุตสาหกรรมในการประเมินปริมาณการใช้น�้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้น�้ำ

Food Safety (๒๕ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙)

สถาบั น โภชนาการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จัดฝึกอบรม The 35th International
Vegetable Training Course, Vegetables:
From Harvest to Table เรื่อง “Food
Safety and Nutrition Security” ณ ห้อง
ประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Excellence
16 Teaching&Learning
วราภรณ์ น่วมอ่อน

U.S. News & World
Report
จัดอันดับ “Best Global
Universities”
ม.มหิดลติดอันดับ
“Asia’s Top 100
Best Global
Universities 2017”
และมีอันดับดีที่สุด
ในประเทศไทย
เเว็บไซต์ www.usnews.com ได้ประกาศ
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทีด่ ที สี่ ดุ ๑,๐๐๐
มหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ประจ�ำปี ๒๕๖๐
“Best Global Universities Rankings
2017” “Asia’s Top 100 Best Global
Universities” โดยมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของ
โลกคือ Harvard University จากสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยอันดับ ๑ ของภูมภิ าคเอเชียคือ
University of Tokyo จากประเทศญีป่ นุ่ และ
ในประเทศไทยมหาวิทยาลัยอันดับ ๑ คือ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล นอกจากนี้ ยั ง มี
มหาวิทยาลัยไทยอีก ๕ แห่ง ทีต่ ดิ อันดับใน
“Best Global Universities Rankings
2017” ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ
ที่ ๕๘๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ ๘๔๑
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ ๙๒๘
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ ๙๓๓
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ ๙๔๘
U.S. News & World Report องค์กรสือ่
ทีเ่ ชีย่ วชาญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารและ
จัดอันดับสถาบันการศึกษาได้เปิดเผยผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก “Best
Global Universities Rankings” ประจ�ำปี
๒๕๖๐ จากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา
๑,๐๐๐ สถาบัน จาก ๖๕ ประเทศทัว่ โลก โดย
ใช้ มี ตั ว ชี้ วั ด และสั ด ส่ ว นคะแนนในการจั ด
อันดับ ดังต่อไปนี้
• Global research reputation 12.5%
• Regional research reputation 12.5%
• Publications 10%

Vol. 11 • ๋November 2016

• Books 2.5%
• Conferences 2.5%
• Normalized citation impact 10%
• Total citations 7.5%
• Number of publications that are
among the 10 percent most cited 12.5%
• Percentage of total publications
that are among the 10 percent most
cited 10%
• International collaboration 10%
• Number of highly cited papers that
are among the top 1 percent most
cited in their respective field 5%
• Percentage of total publications
that are among the top 1 percent most
highly cited papers 5%
นอกจากนี้ US News & World Report
ยังจัดอันดับมหาวิทยาลัยทีม่ คี วามเป็นเลิศใน
๒๒ สาขาวิชา ซึง่ มหาวิทยาลัยมหิดลมีจำ� นวน
สาขาวิชาที่ติดอันดับมากที่สุดในไทยถึง ๗
สาขาวิชา ดังนี้
อั น ดั บ ที่ ๘๖ ในสาขาวิ ท ยาภู มิ คุ ้ ม กั น
(Immunology)
อั น ดั บ ที่ ๘๗ ในสาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา
(Microbiology) ซึ่งเป็นสองสาขาวิชาที่ติด
Top ๑๐๐ อันดับแรกของโลก
อันดับที่ ๑๑๙ ในสาขาเภสัชวิทยาและพิษ
วิทยา (Pharmacology and Toxicology)
อันดับที่ ๒๑๕ ในสาขาวิชาการแพทย์
(Clinical Medicine)

...US News & World Report
ยังจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มี
ความเป็นเลิศใน ๒๒ สาขาวิชา
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลมี
จ�ำนวนสาขาวิชาที่ติดอันดับ
มากทีส่ ดุ ในไทย ถึง ๗ สาขาวิชา
ดังนี้ อันดับที่ ๘๖ ในสาขาวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน (Immunology)...
อันดับที่ ๓๔๐ ในสาขาสังคมศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ (Social Sciences and
Public Health)
อันดับที่ ๓๕๗ ในสาขาชีววิทยาและชีวเคมี
(Biology and Biochemistry)
และอันดับที่ ๓๗๐ ในสาขาวิชาพืชศาสตร์
และสั ต วศาสตร์ (Plant Science and
Animal Science)
ซึ่งสะท้อนในเห็นถึงความเป็นเลิศและ
ความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพของการ
เรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
มหิดล รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทาง
วิชาการให้กบั นักศึกษา เพือ่ สร้างบัณฑิตไทย
ที่มีคุณภาพและพร้อมสู่การท�ำงานในระดับ
นานาชาติได้ MU

มุมกฎหมาย

พัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์ นิติกร (ผู้ช�ำนาญการ)

“การหยุดปฏิบัติหน้าทีข่ องผู้บริหาร
จะกระท�ำได้เพียงไหน”(ตอนที่ ๑)

การหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู ้ บ ริ ห าร เป็ น
ถ้ อ ยค� ำ ที่ ไ ม่ เ คยมี ป รากฏมาก่ อ นในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนัน้ จึง
ไม่มบี ทบัญญัตใิ นเรือ่ งนีก้ �ำหนดไว้ในพระราช
บัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ปกติ แ ล้ ว จะเป็ น กรณี ที่ ผู ้ บ ริ ห ารของ
มหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งจะ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในเรือ่ งของการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ในมาตรา ๔๑
แต่เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มี
ความเห็น เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน
อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี
และการก�ำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผรู้ กั ษา
การแทนในต�ำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (เรื่องเสร็จที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๙) ไว้
ในประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยดังนี้
สืบเนือ่ งจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มี
ความเห็นว่าการแต่งตัง้ รักษาการในต�ำแหน่ง
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น่า
เชื่อว่ามีการทุจริตและเป็นขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ ส ่ ว นบุ ค คลกั บ ผลประโยชน์
สาธารณะแต่ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มิได้มีการ
ทุจริตตามความเห็นของส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจึงมีประเด็นข้อกฎหมายที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้
มีหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยขอหยุดปฏิบัติ
หน้าที่เป็นเวลา ๔๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๒. สภามหาวิทยาลัยจึงได้
(๑) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยสาระส�ำคัญ ข้อ ๗ ก�ำหนดให้ใน
กรณีทสี่ ภามหาวิทยาลัยสัง่ ให้อธิการบดีหยุด
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ บั ง คั บ นี้ แ ล้ ว ให้ ร อง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีแต่ง
ตั้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปด้วย
(๒) มีมติให้อธิการบดีหยุดปฏิบตั หิ น้าที่
ในต�ำแหน่งอธิการบดีเป็นเวลา ๙๐ วันนับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และให้
รองอธิ ก ารบดี แ ละผู ้ ช ่ ว ยอธิ ก ารบดี ห ยุ ด
ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับอธิการบดี
(๓) แต่งตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้รกั ษาการต�ำแหน่งอธิการบดี
และก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่รักษา
การต�ำแหน่งอธิการบดี ในอัตราเดือนละ
๑๘,๐๐๐ บาทซึง่ เกินกว่าทีก่ ำ� หนดไว้ในบัญชี
แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล
๓. รักษาการต�ำแหน่งอธิการบดี มีคำ� สั่ง
แต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธิการบดีตงั้ แต่วนั ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๔. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้
มีหนังสือขอลาออกจากต�ำแหน่งอธิการบดี
ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ สภา
มหาวิทยาลัยจึงมีค�ำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการ
แทนอธิ ก ารบดี แ ละรั ก ษาการแทนรอง
อธิการบดีตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึ ง หารื อ ประเด็ น ข้ อ กฎหมายต่ อ คณะ
กรรมการกฤษฎีกาดังต่อไปนี้
๑) การที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคล
ให้ รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี ชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือไม่ หากเป็นค�ำสัง่ ทีไ่ ม่ชอบด้วย
กฎหมายจะมีผลกระทบต่อการกระท�ำใด ๆ
หรือไม่
๒) สภามหาวิ ท ยาลั ย มี อ� ำ นาจออกข้ อ
บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยการหยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่
๓) หากสภามหาวิทยาลัยไม่มีอ�ำนาจใน
การออกข้อบังคับดังกล่าว ค�ำสัง่ แต่งตัง้ รักษา
การแทนอธิการบดีของสภามหาวิทยาลัยจะ
ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
๔) การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติก�ำหนด
เงินเดือนให้ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ใน
อั ต ราเดื อ นละ ๑๘,๐๐๐ บาทชอบด้ ว ย
กฎหมายหรือไม่ MU
(ติดตามการตอบข้อหารือดังกล่าวในฉบับต่อไป)
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Corporate Identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล
Corporate Identity อั ต ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดท�ำขึ้นเพื่อสร้างภาพ
ลักษณ์ และสร้างการจดจ�ำจากการใช้ระบบ
อัตลักษณ์องค์กรอย่างถูกต้อง ทัง้ รูปแบบ สี
และขนาด รวมถึงการใช้งานในสือ่ ต่างๆ เพือ่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ องค์กร
ส� ำ หรั บ ส่ ว นงานที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะ
ออกแบบหรือต้องการใช้ Graphic และ Design ให้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ใหม่ สามารถ
Download ได้ทาง intranet ของมหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ht tp:/ /int r a n et.m a h i dol/2016/08/25/corperate-identity.
html หากมีขอ้ สงสัยประการใด โปรดติดต่อ

ตราสัญลักษณ์ (Logo)

ข้อความสนับสนุนภาพลักษณ์ (Tagline)

งานสื่อสารองค์กร กองบริหาร
งานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี
โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ เพือ่
ให้คำ� แนะน�ำต่อไป MU
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�ำเนินไปยัง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
ทรงรับฟังการบรรยาย “หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อ

การพัฒนาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทรง
รับฟังการบรรยาย “หลักสูตรสาธารณสุขเพือ่
การพั ฒ นาสุ ข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อ ม” ซึ่ ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ ม ารี มี พ ระราชประสงค์ ที่ จ ะทรงศึ ก ษา
หลั ก สู ต รด้ า นการสาธารณสุ ข ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้
จัดท�ำหลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีการพัฒนา
เนือ้ หารายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการสาธารณสุข
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ซึ่ง
ประกอบด้วย ทฤษฎี ความเป็นมา พัฒนาการ
และประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ที่ ผ ่ า น ง า น วิ จั ย แ ล ะ
กระบวนการเชิงกิจกรรมประยุกต์ใช้ แบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ การ
สาธารณสุขปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ส่ ว นที่ ๒ แนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ใ นการ

สาธารณสุขใหม่ และส่วนที่ ๓ การประยุกต์
ใช้และประเด็นท้าทาย ใช้ระยะเวลาในการ
บรรยาย ๕ วัน รวม ๓๐ ชั่วโมง ระหว่างวัน
ที่ ๑๐ – ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ในการนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมด้วย
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ MU
Special Scoop
งานประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ม.มหิดล สานพลัง ๔ องค์กร
				 ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์
งานประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักงาน
ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ดร.อรรชกา
สี บุ ญ เรื อ ง รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงค
เวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร่วมแถลงข่าวการลงนามข้อ
ตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขับ
เคลือ่ นอุตสาหกรรมการแพทย์ จากภาควิจยั
สู่ภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัย
มหิดล กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสภา
อุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย โดยกลุ ่ ม
อุ ต สาหกรรมผู ้ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ แ ละ
สุขภาพ โดยมีการร่วมลงนาม เพือ่ สร้างความ
Vol. 11 • ๋November 2016

ร่วมมือทางด้านการวิจยั และพัฒนาในการส่ง
เสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทยให้
สามารถเติบโตได้ในระดับมาตรฐานสากล
ตามนโยบายรั ฐ บาล รวมถึ ง การพั ฒ นา
คุณภาพบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ส่วน
หนึ่งของงานในวันนี้เกิดขึ้นจากการหารือใน
ที่ประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย ในเรื่องแนวทางพัฒนา
ประเทศไทยไปสูย่ คุ ไทยแลนด์ ๔.๐ โดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ
มอบหมายในการผลักดัน เรื่องอุตสาหกรรม
เครือ่ งมือแพทย์รว่ มกับภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นทางเชื่อมให้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในแต่ละด้านได้รว่ มมีสว่ น
ในการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ต่อไป
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม
คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลพร้ อ มสนั บ สนุ น
อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์ ทั้ ง นี้
มหาวิท ยาลัยมหิดลมีนโยบายในการมุ ่ ง สู ่
World Class University หนึ่งในสิ่งที่ต้อง
ท� ำ นอกจากงานวิ จั ย ก็ คื อ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี และการร่ ว มมื อ กั บ ภาค
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมีความพร้อมใน
เรื่ อ ง การแพทย์ แ ละประกอบไปด้ ว ยโรง
พยาบาลหลัก ๖ แห่ง ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการรักษา
และผลิตบุคลากรทางการแพทย์เป็นจ�ำนวน
มากต่อปี”
นอกจากผู้ลงนามหลักทั้ง ๔ ในงานยังได้
รับเกียรติจากผู้ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธี

Special Scoop
กองพัฒนาคุณภาพ

โครงการ ASEAN-QA SQUARED

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา ร.นพรัตน์
แจ่มจ�ำรัส (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู)้ เป็น
ผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก
จากทางโครงการให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยในช่วงท้ายทางโครงการได้ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ เสนอแผนการด� ำ เนิ น การ
(Project Action Plan) ในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ท ยากรต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ โ ครงการของ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคัดเลือกและได้รับ
การสนับสนุนจาก โครงการ ASEAN-QA
SQUARED เพื่อจัดสัมมนาและประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้
“Outcome-Based Education:
Overview” วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
ส�ำหรับผู้บริหารส่วนงาน รองผู้บริหารส่วน
งานด้านการศึกษา และประธานหลักสูตร
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Outcome-

โครงการ ASEAN-QA SQUARED เป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนร่วมกันระหว่าง German Academic Exchange Service
(DAAD) German Rectors’ Conference (HRK) และ University of
Potsdam ร่วมกับ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN)
ASEAN University Network (AUN) European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) และ SEAMEO
Regional Centre for Higher Education and Development
(SEAMEO RIHED) ได้ จั ด โครงการ TrainIQA Course โดยมี
Based Education: Theory into ภก.นภดล ทองนพเนื้ อ และผู ้ ช ่ ว ย
Practice” ส�ำหรับกลุ่มผู้แทนหลักสูตร วัน ศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ในการ
ที่ ๒๖ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องทวี เข้าศึกษาข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ส�ำหรับการ
วัฒนา ชั้น ๖ โรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน พัฒนาองค์กร เพื่อน�ำผลการศึกษาดังกล่าว
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลา ไปพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ ใช้ ป ระเมิ น
ยา โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Oliver Vettori คุณภาพภายนอกรอบสี่ ของส�ำนักงานรับรอง
(Director of Program management and มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
Teaching & Learning Support, Vienna) (องค์การมหาชน) โดยกิจกรรมนี้เป็นผลสืบ
และ Assoc. Prof. Le Quang Minh, Ph.D. เนื่องจาก ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
(Vice President, Vietnam National ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
University-Ho Chi Minh city) มาเป็น ได้ ด� ำ เนิ น การบู ร ณาการกั บ กระทรวง
วิทยากรร่วมกับวิทยากรของมหาวิทยาลัย ศึกษาธิการและสภาขับเคลื่อนการปฏิ รูป
มหิดล
ประเทศ (สปท.) เพือ่ พัฒนาระบบการประกัน
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คุ ณ ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระบบประกั น
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู ้ คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจะได้ก�ำหนด
เชี่ยวชาญจาก ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน มาตรฐานและวิธีการเป็นในทิศทางเดียวกัน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ และได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมีการ
มหาชน) น�ำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนได้รับการ
บรรณพิทกั ษ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร. ยอมรับในระดับสากล MU

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์
ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รอง
อธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั น ธ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล คุ ณ วิ นิ จ ฤทธิ์ ฉิ้ ม

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือ
แพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และคุณรัตนา เล็งศิริวัฒน์ รอง
ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา
ศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยภายในงานมี

การจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากทั้ง ๔
หน่วยงานมากมาย อาทิ หุ่นยนต์ผ่าตัด วัสดุ
ศั ล ยกรรมกระดู ก อุ ป กรณ์ อ� ำ นวยความ
สะดวกผู้สูงอายุ เป็นต้น MU
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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Scoop
22 Special
ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ และนายจิรวรรษ อรรฆยเวที

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล

ร่วมจัดนิทรรศการอัศจรรย์ชาติพนั ธุ์ ณ งานมหกรรม
มหกรรมพิพธิ ภัณฑ์ไทย

ส� ำ นั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ กรม
ศิลปากร ได้จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวัน
พิพิธภัณฑ์ไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่อ
“อั ศ จรรย์ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ทย” (Thailand
Museums Expo 2016 – Amazing Thai
Museums) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ กันยายน
๒๕๕๙ ณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
โดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วัฒนธรรมศึกษา กลุ่มวิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา
สถาบั น วิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรมเอเชี ย
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รว่ มออกบูธ ในงานดัง
กล่าว ด้วยการจัดนิทรรศการ “อัศจรรย์
ชาติพันธุ์” เพื่อเผยแพร่การด�ำเนินงานด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการสังคม (RILCAmuseumstudies) ของ
กลุ ่ ม วิ ช าพิ พิ ธ ภั ณ ฑศึ ก ษา ตามแนวคิ ด
พิพิธภัณฑ์ ๔.๐ ที่ไม่ปิดกั้น และเปิดโอกาส
ให้พิพิธภัณฑ์ท�ำหน้าที่ในการเชื่อมโยงโลก
online และ offline ไว้ด้วยกัน ภายใต้บท
สนทนาที่ผู้ชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัด
แสดงนิทรรศการด้วยตนเอง
นิทรรศการ อัศจรรย์ชาติพนั ธุ์ บอกเล่าภูมิ
หลังของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้อัญเชิญ
พระราชปรารภของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชิ นี น าถ พระราชทานแก่
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. คุณหญิงสุริยา
รัตนกุล เมื่อกว่า ๔๐ ปีมาแล้ว ให้พยายาม
ศึ ก ษาและเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ นเรื่ อ ง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่าง ท่าน
ได้รับสนองพระราชประสงค์ใส่เกล้า ด�ำเนิน
การก่อตัง้ สถาบันฯ จนมาถึงการจัดการเรียน
การสอนระดับปริญญาโททางด้านพิพธิ ภัณฑ์
ศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย การท�ำงาน
วิ จั ย และการบริ ก ารรั บ ใช้ สั ง คมเพื่ อ การ
พัฒนาชุมชนชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน ภายใน
นิ ท รรศการน� ำ เสนอบทสนทนาเกี่ ย วกั บ
ชาติพนั ธุ์ เปิดโอกาสให้ผชู้ มได้ลองสัมผัสการ
แต่งกายในชุดชาติพันธุ์ต่างๆ ถ่ายภาพกับวิว
ทิ ว ทั ศ น์ บ นยอดดอย จั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
หัตถกรรมท้องถิ่นแบบ Limited Edition
เพื่อน�ำรายได้บ�ำรุงพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา
วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นพ้อเลป่า
อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผูช้ มสามารถแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ความประทับใจ ภาพ
แห่ ง ความทรงจ� ำ สร้ า งบทสนทนาผ่ า น
เฟซบุ ๊ ค แฟนเพจ facebook/RILCA
museumstudies
ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ อาจารย์
ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ อาจารย์ประจ�ำกลุ่มวิชา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศึ ก ษา สถาบั น วิ จั ย ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วม

เสวนาวิชาการ เรื่อง “คิดถึง (พิพิธภัณฑ์)
วิ ท ยา” พร้ อ มด้ ว ย รองศาสตราจารย์
ดร.ศุภกร ดิษฐพันธุ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.ผุสดี รอดเจริญ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และอาจารย์ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
นั ก วิ ช าการอิ ส ระ ด� ำ เนิ น รายการโดย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธงทอง จันทรางศุ
โดยน�ำเสนอความคิดเรื่องการจัดการเรียน
การสอนพิพิธภัณฑ์แบบบูรณาการ ปลูกฝัง
การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านการ
วิจัย การฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง
สถานทีจ่ ริง เรียนรูอ้ ย่างไร้ขดี จ�ำกัด เพือ่ สังคม
การศึกษาที่มีชีวิต (living education) เพื่อ
รองรับประเทศไทย ๔.๐
การจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย
๒๕๕๙ “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” นับได้ว่า
เป็นปรากฏการณ์ยงิ่ ใหญ่ในวงการพิพธิ ภัณฑ์
ที่กระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงคุณค่า
ความหมายของงานพิพิธภัณฑ์ สร้างเครือ
ข่าย เปิดโอกาสให้ผู้ส นใจได้ แ ลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ความรู้ ความก้าวหน้า เพื่อให้
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ร วมก� ำ ลั ง ความคิ ด
ก�ำลังใจ พัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ไทยให้กา้ วไกล เต็ม
ก�ำลังความสามารถของทุกคน MU

เพื่อสุขภาพ

ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร งานทันตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ท�ำอย่างไร เมือ่ ลูกกลัวหมอฟัน

เมื่อปวดฟันผู้ปกครองส่วนใหญ่จะพาเด็กมาพบ
ทันตแพทย์ ลูกอาจจะเจอประสบการณ์ เมื่อต้องมา
พบทันตแพทย์ ก็อาจจะพบเจอการแก้ไขปัญหาภายใน
ช่องปาก ทั้งการฉีดยา การถอนฟัน และการรักษา
รากฟัน คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง จึงเป็นบุคคล
กลุม่ แรกทีม่ คี วามส�ำคัญต่อการสร้างประสบการณ์และ
ทัศนคติที่ดีของเด็กต่อการพบทันตแพทย์
คุณผู้อ่านที่เป็นคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครองควร
ปฏิบัติดังนี้
๑. พาเด็กมาพบทันตแพทย์ตงั้ แต่ยงั ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ ง
ฟัน คืออย่างช้าที่สุด ๖ เดือน หลังฟันซี่แรกขึ้น หรือ
๑ ปีหลังคลอด เพื่อรับการตรวจและให้ค�ำแนะน�ำใน
การดูแลป้องกัน เมื่อเด็กมีสุขภาพฟันที่ดี ก็จะไม่ต้อง
พบกับการรักษาทีย่ งุ่ ยาก เด็กก็จะมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การ
พบทันตแพทย์
๒. ก่อนพาเด็กมาพบกับทันตแพทย์ ควรพูดแต่สิ่ง
ดีดี เช่น “คุณหมอจะช่วยท�ำให้ลูกฟันสวยและแข็ง
แรง” ไม่พดู ข่มขูใ่ ห้เด็กกลัว เช่น “ดือ้ นัก เดีย๋ วให้หมอ
ฉีดยานะ”
๓. เมื่อพาลูกมาพบทันตแพทย์

๓.๑ หากเด็กให้ความร่วม
มือดี ทันตแพทย์จะอนุญาตให้
ผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วย แต่เป็นผู้
สังเกตการณ์เท่านั้น ไม่ควร
ช่วยทันตแพทย์พูดกับลูก เพื่อให้ทันตแพทย์ได้สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ
เด็กโดยตรง
๓.๒ หากเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ทันตแพทย์จ�ำเป็นต้องแยก
ผู้ปกครองกับเด็ก เพื่อปรับพฤติกรรมเด็ก
๔. หลังท�ำฟันเสร็จแล้ว ควรให้คำ� ชมแก่เด็ก เพือ่ ให้เด็กรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในตัวเอง
เช่น “หนูเก่งมากจ้ะ ฟันหนูสวยมาก” ไม่ควรถามเกีย่ วกับความเจ็บปวด เช่น “เจ็บ
ไหมลูก?” “เห็นไหม แม่บอกแล้วว่าคุณหมอท�ำไม่เจ็บ” เด็กบางคนได้ยินค�ำพูด
แบบนี้ร้องไห้ทันที เพื่อเรียกร้องความสนใจ MU

มหิดลนครสวรรค์จบั มือรพ.เครือข่ายร่วมผลิตพยาบาล Special Scoop
ภาพ: อาจารย์ป้าแขก
ข่าว: PR-MUNA

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดี
ฝ่ า ยโครงการจั ด ตั้ ง วิ ท ยาเขตนครสวรรค์
แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้
ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ ดร.ราศรี ลีนะกุล และ อาจารย์
รวี ว รรณ ตั น สุ วั ฒ น์ อาจารย์ ห ลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าพบ แพทย์หญิง
รจนา ขอนทอง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
อุทยั ธานี และ นายแพทย์พชิ ยั ศิรพิ รพาณิชย์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลก�ำแพงเพชร และ

ทีมบริหารเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาเขตนครสวรรค์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้
รับการอนุมัติให้ด�ำเนินการเปิดรับนักศึกษา
ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ โดยจะท�ำการ
ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๑-๒ ที่ โรงพยาบาลศิ ริ ร าช
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และย้ า ยมาเรี ย นที่
วิทยาเขตนครสวรรค์จนกระทั่งส�ำเร็จการ
ศึกษา MU

มหิดลนครสวรรค์จบั มือ รพ.พิจติ ร ร่วมผลิตหลักสูตรพยาบาล

นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และอาจารย์รวีวรรณ ตันสุวัฒน์ อาจารย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้าพบ นพ.ประจวบ มงคลศิริ และทีมบริหาร
เพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัตินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะด�ำเนินการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ โดยได้รับความเห็นชอบ
ของสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว MU

ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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นไพรน่ารู้
24 สมุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์

ผักชีขดัองไทย
งไกลถึงญี่ปุ่น...

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แล้วประโยชน์คืออะไร

วันนี้ผักชีไทยดังข้ามประเทศไปยังญี่ปุ่น
เรียบร้อยแล้ว กลายเป็นกระแส “ผักชีฟเี วอร์”
หลังจากส�ำนักข่าว NHK ได้ท�ำรายงานถึง
สรรพคุณต่างๆ ของผักชีทมี่ ตี อ่ ร่างกาย และยัง
มี music video “ผักชีเฮเว่น” และรายการทีวี
เชิญชวนให้คนญีป่ นุ่ รับประทานผักชีทงั้ ในรูปใบ
สด ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เครือ่ งดืม่ สารสกัด
ผักชี จนน�ำมาท�ำเป็น mask พอกหน้า ชาวญีป่ นุ่
มักเรียกผักทีม่ กี ลิน่ หอมและใส่เป็นผักโรยใน
อาหารว่า ผักชี ซึง่ ก็ไม่ทราบว่าเป็นผักชีอะไร
กรณี เ พื่ อ นชาวญี่ ปุ ่ น มาเที่ ย วเมื อ งไทยสั่ ง
ก๋วยเตีย๋ ว และบอกว่าไม่เอาผักชี เพราะแพ้ จึง
บอกคนขายไม่ใส่ผกั ชี แต่ผกั ชีทเี่ พือ่ นญีป่ นุ่ แพ้
ไม่ใช่ผกั ชีไทย แต่เป็นผักชีฝรัง่
แล้วคนไทยล่ะ รูจ้ กั ผักชีไทยกันแค่ไหน? เป็น
แค่ผกั เคียงรับประทานกับสาคูไส้หมู หรือเป็น
ผักแต่งจานอาหาร ท�ำให้อาหารน่ารับประทาน
มากขึน้ ซึง่ เป็นทีม่ าของค�ำว่า “ผักชีโรยหน้า”
ซึง่ มีความหมายว่า ท�ำอะไรให้ดดู แี ค่ภายนอก
หรือการท�ำความดีอย่างผิวเผิน เรือ่ งอืน่ ค่อยว่า
กันทีหลัง
ผักชีในประเทศไทยทีค่ นไทยรูจ้ กั จะมีหลาย
ชนิดได้แก่ ผักชี (Coriandrum sativum L.;
Coriander, Cilantro), ผักชีฝรัง่ (Eryngium
foetidum L.; Culantro), ผักชีลาว (Anethum
graveolens L.; Dill weed) ผักชีทงั้ สามชนิด
ก็เป็นผักทีค่ นไทย และคนเอเซีย รับประทาน
เป็นผักเคียง หรือเป็นเครือ่ งเทศ ฉะนัน้ การทีจ่ ะ
น�ำพืชชนิดใดมารับประทาน ไม่วา่ จะเป็นอาหาร
หรือยา จะต้องหยิบให้ถกู ต้น เพือ่ ทีจ่ ะได้ทราบ
ว่าชนิดไหนรับประทานแล้วอาจจะเกิดอาการ
แพ้ได้
ผักชีทกี่ ำ� ลังฮิตในประเทศญีป่ นุ่ คือ ผักชี
ชนิดใด?
ผักชีทกี่ ำ� ลังฮิตในประเทศญีป่ นุ่ ในขณะนีค้ อื
ผักชีไทยทีม่ ชี อื่ ว่า Coriander, Cilantro, Chinese parsley ชือ่ วิทยาศาสตร์ Coriandrum
sativum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี หรือเทียน
(APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ชือ่ ท้องถิน่
อืน่ ๆ ได้แก่ ผักหอม (นครพนม), ย�ำแย้ (กระบี)่ ,
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ผักหอมป้อม ผักหอมผอม (ภาคเหนือ), ผักหอม
น้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ผักชีไทยจริงๆ แล้วไม่ใช่พชื ทีม่ ถี นิ่ ก�ำหนดใน
ประเทศไทย แต่ มี ถิ่ น ก� ำ เนิ ด ในแถบ
เมดิเตอร์เรเนียน อินเดีย และเอเชียตะวันตก ถือ
ได้ว่าเป็นเครื่องเทศที่มีการใช้กันมาอย่าง
ยาวนาน มีหลักฐานการปลูกในประเทศอียปิ ต์
นานกว่า ๓,๕๐๐ ปี ค�ำว่า “Coriander” มาจาก
ภาษากรีก “Koris” แปลว่า bug ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
กลิน่ ของลูกผักชีมกี ลิน่ เฉพาะคล้าย bed bug
ส�ำหรับประเทศที่ปลูกและส่งออกผักชีคือ
ประเทศอินเดีย และโมร็อกโก ส่วนแหล่งเพาะ
ปลูกส�ำคัญๆ ในประเทศไทยได้แก่ จังหวัด
ราชบุรี นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ผักชี
เป็นพืชผักทีส่ ามารถปลูกได้ตลอดปี แต่ชว่ งที่
เหมาะทีส่ ดุ คือฤดูหนาว เพราะจะท�ำให้ผกั ชีโต
เร็ว ผักชีเป็นผักทีม่ กี ลิน่ หอมเฉพาะตัว จึงเป็นที่
นิยมอย่างมากในการน�ำมาใช้ประกอบอาหาร
ต่ า งๆ เพื่ อ ท� ำ ให้ อ าหารมี ก ลิ่ น หอมน่ า รั บ
ประทานมากขึน้ โดยเฉพาะอาหารของประเทศ
แถบ Latin America, the Middle East,
ประเทศจีน และประเทศไทย นอกจากนีผ้ กั ชี
ยังมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ร่างกายอีกมากมาย คน
ไทยรูจ้ กั น�ำผักชีทกุ ส่วนมาใช้เป็นเครือ่ งเทศปรุง
อาหาร และเป็นยารักษาโรค หรือเป็นน�้ำ
กระสายยา นอกจากนี้ผักชีและน�้ำมันหอม
ระเหยจากลู ก ผั ก ชี มี ก ารน� ำ มาใช้ ใ นภาค
อุตสาหกรรมเป็นยา สารแต่งกลิน่ ยาสูบ เครือ่ ง
ส�ำอางและสบู่
สรรพคุณตามภูมปิ ญ
ั ญา
ทุกส่วนของผักชีมปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย ไม่วา่
จะเป็นส่วนใบ ทัง้ ต้น ผล หรือราก
• ส่วนใบ ช่วยบ�ำรุงธาตุในร่างกาย แก้อาการ
กระหายน�ำ้ แก้อาการไอ แก้หวัด แก้อาการ
คลืน่ ไส้อาเจียน แก้อาการวิงเวียนศีรษะ แก้
อาการอาหารเป็นพิษ ลดระดับน�ำ้ ตาลในเลือด
• ส่วนผล ช่วยให้เจริญอาหารมากขึน้ ช่วย
ละลายเสมหะ แก้อาการปวดฟัน ช่วยบ�ำรุง
กระเพาะอาหาร กระตุน้ ต่อมในกระเพาะอาหาร
และล�ำไส้ เพิม่ น�ำ้ ดีให้มากขึน้ ช่วยรักษาอาการ

ปวดท้อง ช่วยแก้อาการบิด ถ่ายเป็นเลือดช่วย
แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร ช่วย
รักษาโรคริดสีดวงทวาร มีเลือดออก
• ทัง้ ต้น ช่วยขับเหงือ่ ช่วยรักษาโรคริดสีดวง
ทวาร มีเลือดออก ช่วยแก้เด็กเป็นผืน่ แดง ไฟ
ลามทุง่ ช่วยให้ผนื่ หัดออกเร็วขึน้
• ส่วนราก ใช้เป็นน�ำ้ กระสายยา ช่วยกระทุง้
พิษไข้หวั ไข้อดี ำ� อีแดง รักษาเหือดหิด อีสกุ อีใส
ข้อควรระวัง
ควรระวังในคนที่มีประวัติแพ้พืชวงศ์ผักชี
(Apiaceae) หรือคนที่มีประวัติแพ้ คึ่นช่าย
(Celery), ยีห่ ร่า (Caraway), เทียนข้าวเปลือก
(Fennel), เทียนสัตตบุศย์ (Anise), กระเทียม,
หอมใหญ่
อาการแพ้ทพี่ บได้ คือ ผืน่ แพ้สมั ผัส (Contact dermatitis) และท�ำให้ผวิ ไวต่อแสงแดดซึง่
มีผลทีจ่ ะท�ำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง, เยือ่ บุจมูกและ
ตาอักเสบจากภูมแิ พ้ (Rhinoconjunctivitis),
และหลอดลมเกร็งตัว (Bronchospasm)
สรุป จะเห็นได้วา่ ผักชีทมี่ กี ารฮือฮาให้รบั
ประทานกันมากๆ ในประเทศญีป่ นุ่ เนือ่ งจาก
ทุกส่วนของผักชีมคี ณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ไม่
ว่าจะเป็นผักทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ระบบทางเดิน
อาหาร มีฤทธิป์ กป้องตับ ไต และสมอง นอกจาก
นีย้ งั มีผลลดน�ำ้ ตาลในเลือด ลดความดันเลือด
และลดไขมันในเลือดแต่การรับประทานใน
ปริมาณมากก็จะก่อเกิดโทษ มีผลก่อกลายพันธุ์
ท�ำให้ทารกวิรปู และเป็นพิษต่อตับและสมอง
ผักชีอาจจะก่อการแพ้ทงั้ ผืน่ แพ้ ท�ำให้ผวิ หนังไว
ต่อแสงแดด เยือ่ บุจมูกและตาอักเสบจากภูมแิ พ้
และหอบหืดได้ ฉะนัน้ การรับประทานผักชีควร
รับประทานในขนาดพอเหมาะ ตามภูมปิ ญั ญา
ทีไ่ ด้ใช้กนั ต่อเนือ่ งกันเป็นระยะยาวนานและมี
ความปลอดภัย นอกจากนีค้ วรจะต้องหยิบผักชี
ให้ถกู ชนิด เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้
ข้อมูลในบทความนี้คงจะเป็นประโยชน์
ส�ำหรับทุกคนทีส่ นใจจะรับประทานผักชีเพือ่
สุขภาพทีด่ ี และก็คงไม่ใช่เป็นเพียงผักชีโรยหน้า
ต่อไปแล้ว MU
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งานสื่อสารองค์กร
เมือ่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินดั ดามาตุ ประธานกิตติมศักดิม์ ลู นิธอิ นุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทรงพระกรุณา
โปรดให้ ท่านผูห้ ญิง วราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ไปมอบรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมใน
งาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก” ครัง้ ที่ ๓๑ ณ หอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ์ ซอยอารียส์ มั พันธ์ ซึง่ เป็นวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงาม
จิตต์ บุรฉัตร บุคคลส�ำคัญของโลก โดยในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ อัจฉราพรรณ
จรัสวัฒน์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั รางวัลประเภทอาจารย์
รับอุดมศึกษาผูท้ รงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสติ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขอแสดงความยินดีกบั ผศ.นพ.วิศษิ ฎ์ วาม
วาณิชย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลศิรริ าช และ
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่าย
บริ ห าร คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รบั รางวัลสมาชิก
ดีเด่นของราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่ง
ประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ซึง่ มีพธิ มี อบรางวัล
เมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการประชุม the
Royal College of Orthopaedic Surgeons of
Thailand & ASEAN Orthopaedic Association
Combined Meeting 2016 ณ ศูนย์การประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗
รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (CMECC)
ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก ศึ ก ษาของ
วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ได้รับทุนดังนี้ นางสาวพัชริดา รุ่งเรือง
นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ วิชา
เอกธุรกิจดนตรี ได้รับทุนโครงการ TMU
Japanese Winter Program 2017 ณ
Tokyo Metropolitan University (TMU)
ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๘
มกราคม ๒๕๖๐ และ นายวรรโณพัฒร์ ค้า
พลอยเขียว นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั้ ปี
ที่ ๒ วิชาเอกปฏิบตั ดิ นตรีคลาสสิค ได้รบั ทุน
The Erasmus+ Scholarship for Student
Mobility - Universitat Autonoma de
Barcelona, Spain ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์
- มิถนุ ายน ๒๕๖๐
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วม
อบรม “หลักสูตรพืน้ ฐานด้านจริยธรรมการ
วิจยั ในคน” ครัง้ ที่ ๓ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ ตึก
สยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
ค่าลงทะเบียน ๕๐๐ บาท ลงทะเบียน
ออนไลน์ได้ที่ www.sirirajconference.com

เมือ่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.ศุจกิ า
ศรีนนั ทกุล รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ ย
เทคโนโลยีสอื่ ดิจติ อลและการเรียนรู้ ผูแ้ ทน
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร (ICT) ม.มหิดล ได้รว่ มแสดงความ
ยินดีเนือ่ งในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้าย
วันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนา
เด็กและครอบครัว ณ ห้องประชุมนิตยา คช
ภักดี ชัน้ ๓ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ม.มหิดล โดยคณะฯ ได้รว่ มบริจาคเงินเพือ่
สมทบทุนในการจัดซือ้ และปรับปรุงของเล่น
ไว้ให้บริการ ณ โซนสาธิตการละเล่นและ
โซนสือ่ สร้างสรรค์ของสถาบันฯ ซึง่ รศ.นพ.
สุรยิ เดว ทรีปาตี ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันฯ
ให้การต้อนรับและเป็นผูร้ บั มอบเงินบริจาค
ด้วย

ขอแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงเปรมฤดี ภูมถิ าวร ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสที่ ผล
งานต�ำรา “การเป็นหนุม่ สาวก่อนวัย (Precocious puberty)” ได้รบั รางวัลต�ำรารามาธิบดี
ประจ�ำปี ๒๕๕๙ “ระดับดี”

ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้อง
สมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับบริจาคหนังสือ
ส�ำหรับเด็ก สมุดภาพ นิทาน สือ่ การเรียน
การสอน วรรณกรรมเยาวชน แบบเรียน
การ์ตนู ฯลฯ เพือ่ มอบให้แก่โรงเรียน ห้อง
สมุด หรือหน่วยงานส�ำหรับเด็กทีข่ าดแคลน
ทัว่ ประเทศ ท่านทีส่ นใจสามารถน�ำมามอบ
ให้ดว้ ยตนเองหรือส่งทางไปรษณียไ์ ด้ที่ ศูนย์
รับบริจาคหนังสือฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคล
สุข ชัน้ หนึง่ ตึกฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๗๒ ถนนพระรามที่ ๖
เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ สอบถามราย
ละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร.๐-๒๒๐๑-๕๗๑๗
(คุณเล็ก) http://stang.sc.mahidol.
ac.th/stangdonation www.facebook.
com/StangDonation
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙
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งานสื่อสารองค์กร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนผดุงครรภ์และ
หญิงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย ซึง่ ได้รบั พระราชทานก�ำเนิด
โดยสมเด็จพระศรีพชั รินทราบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในปี พ.ศ. ๒๔๓๙ นับเป็นจุดเริม่ ต้นของ
พยาบาลไทยทีเ่ ป็นก�ำลังหลักทีส่ ำ� คัญในระบบสุขภาพ ในช่วงเวลา
๑๒๐ ปีที่ผ่านมาการพยาบาลไทยมีความก้าวไกล ทั้งทางด้าน
วิชาการ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลวิจยั สูร่ ะดับสากล คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริ
ราชฯ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าช และมูลนิธคิ ณะพยาบาล
ศาสตร์ฯ ก�ำหนดจัดการประชุมวิชาการ “๑๒๐ ปี การพยาบาลไทย
พลิกโฉมสุขภาพสังคม” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ น�ำเสนอ
การวิเคราะห์ และตีแผ่อย่างละเอียดอ่อน รอบคอบ การระดม
สมองและหัวใจของพยาบาลรุน่ พี่ เพือ่ นและรุน่ น้อง ค้นหาวิธกี าร
re-engineer และ innovation เป็นการพลิกโฉมการพยาบาลไทย
ปิดช่องว่างและเปิดพืน้ ทีก่ ารพยาบาลใหม่ เพือ่ พลิกวิกฤติสขุ ภาพ
พลเมืองไทย สนใจดูรายละเอียดที่ www.ns.mahidol.ac.th/
thainurse โทร.๐-๒๔๔๑-๕๓๓๓, ๐-๒๔๔๑-๕๒๗๕ ถึง ๘๑ ต่อ
๒๔๖๐, ๒๔๖๕ e-mail: pornprom.kae@mahidol.ac.th ค่า
ลงทะเบียน ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔,๐๕๐ บาท บุคคลทัว่ ไป ๔,๕๐๐ บาท ช�ำระเงินค่าลงทะเบียน
ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิรริ าช ชือ่
บัญชี “การประชุมวิชาการ ๑๒๐ ปี การพยาบาลไทย คณะพยาบาล
ศาสตร์” เลขทีบ่ ญ
ั ชี ๐๑๖-๔๔๕๘๐๕-๖ หรือธนาคารกรุงไทย สาขา
พรานนก บัญชีเลขที่ ๑๙๖-๐-๒๑๒๙๑-๕
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ขอเชิ ญ พยาบาล
วิ ช าชี พ ผู ้ ดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ เ ข้ า
ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมระยะสั้ น
การพยาบาลศั ล ยศาสตร์ อ อร์ โ ธปิ ดิ ก ส์
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ลงทะเบียน พร้อมช�ำระเงินค่าลงทะเบียน
ได้ตงั้ แต่บดั นี้ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทาง
www.sirirajconference.com สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ หน่วยพัฒนาบุคลากร
และฝึกอบรม งานทรัพยากรบุคคล ฝ่าย
การพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล โทร. ๐-๒๔๑๙-๗๒๔๘, ๐-๒๔๑๙๘๕๘๘ โทรสาร ๐-๒๔๑๘-๑๐๔๑

คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ
ผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองทีม่ อี ายุตงั้ แต่ ๑๘ ปีบริบรู ณ์ขนึ้ ไป เข้า
ร่วมโครงการวิจยั “ผลการฝึกโดยใช้หนุ่ ยนต์และกิจกรรมบ�ำบัดกับ
กิจกรรมบ�ำบัดเพียงอย่างเดียวต่อการฟื้นตัวของแขนและมือในผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกึง่ เฉียบพลัน” โดยผูเ้ ข้าร่วมต้อง
เป็นโรคหลอดเลือดในสมองทีเ่ กิดขึน้ ภายใน ๓ เดือน และสามารถ
นัง่ หรือนัง่ พิงได้ตงั้ แต่ ๓๐ นาทีขนึ้ ไป ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั จะได้รบั การ
แบ่งกลุม่ โดยการสุม่ เป็นกลุม่ “การรักษาโดยใช้หนุ่ ยนต์ ร่วมกับ
การใช้กจิ กรรมบ�ำบัดเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพแขน” และ “กลุม่ การใช้
กิจกรรมบ�ำบัดเพียงอย่างเดียวเพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพแขน” ไม่เสีย
ค่าใช้จา่ ยใดๆ สอบถามเพิม่ เติมและสมัครได้ที่ นพ.คณินณ์ เศรษฐ
ไพศาล ตึกศรีสงั วาลย์ ชัน้ ๑ รพ.ศิรริ าช โทร. ๐๘-๙๔๓๖-๓๒๔๑,
๐๙-๐๙๙๐-๕๔๑๔
โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจยั การศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์
เข้าร่วมโครงการอบรม เรือ่ ง “Active Learning สอนอย่างไรให้
นักเรียนตืน่ ตัว และไม่กลัวทีจ่ ะเรียนรู”้ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
ชัน้ ๑๕ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราค่าลงทะเบียนตัง้ แต่บดั นี้ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ราคา ๒,๐๐๐
บาท สมัครหน้างาน ราคา ๒,๕๐๐ บาท สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่คุณภัทรพร/คุณสุวรรณี โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘,
๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗ E-mail: merd.project@gmail.com http://
www.si-merd.com/

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
the 3rd Thailand Ian Donald Advanced
Course of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอเชี ย
กรุงเทพฯ ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๙ ค่าลงทะเบียน ๑๐,๐๐๐
บาท ลงทะเบียนวันที่ ๑๖ ธันวาคม –
๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ค่ า ลงทะเบี ย น
๑๒,๐๐๐ บาท ลงทะเบียนวันที่ ๘ – ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ค่าลงทะเบียน ๑๕,๐๐๐
บาท สอบถามโทร. ๐-๒๔๑๙-๔๖๕๓-๔
Email:thailand.iandonald@gmail.com
http://www.sirirajconference.com

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอ
เชิญผู้ชายที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือผู้ชายสูงอายุทั่วไปและมีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไปเข้า
ร่วม “งานวิจัยเพื่อประเมินอาการปัสสาวะเล็ดชนิดปัสสาวะเล็ดและปัจจัยเสี่ยง โดย
ใช้แบบสอบถามปัสสาวะเล็ดในเพศชาย” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ตึก
อัษฎางค์ ชั้น ๒ โรงพยาบาลศิริราช สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิก
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โทร. ๐-๒๔๑๙-๖๔๓๙
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำกัด (สอ.มม.) เปิดช่องทางใหม่สำ� หรับ
สมาชิก สอ.มม.ที่ต้องการหางานเสริม
ท�ำ/ต้องการคนมาช่วยงาน/ต้องการซื้อขายของผ่านระบบออนไลน์ ทาง http://
www.si.mahidol.ac.th/musaving/
member/ ศึกษาขัน้ ตอนและวิธกี ารใช้งาน
ได้ในเว็บไซต์ และขอเชิญชวนสมาชิกร่วมลง
คะแนนสรรหาประธานและกรรมการบริหาร
สหกรณ์ฯ ประจ�ำปีแทนกรรมการที่หมด
วาระลง ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยสรรหา
ทีส่ หกรณ์ฯ ก�ำหนด โดยในปีนี้ สหกรณ์ฯ
จะมอบของทีร่ ะลึกส�ำหรับผูท้ ไี่ ปใช้สทิ ธิเป็น
กระเป๋าเป้สนี ำ�้ ตาล

Activities Agenda 27
วราภรณ์ น่วมอ่อน

ปฏิทินข่าว..

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการประชุมวิชาการ The 4th Siriraj
Neuro-ophthalmology Conference เรื่อง
“Common Visual Loss and Diplopia in
Neuro-ophthalmology”

ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ สยามินทร์
ชัน้ ๗ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐-๒๔๑๙-๘๐๓๗

๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติโดยใช้ Simulation
ทางการแพทย์ ปี ๒๐๑๖ Sim All-in-One
2016 การจัดการเรียนการสอนทางคลินิกแบบ
บูรณาการด้วย Simulation 3 Days Intensive Course of Simulation-based Medical
Education (SBME) ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึก

ทักษะระบบจ�ำลอง ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น
๑๐ และศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก ตึกอดุลย
เดชวิกรม ชั้น ๓ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๔๑๔-๑๐๐๕-๖

๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการประจ�ำปีจิตตปัญญาศึกษา
ครั้งที่ ๘ จิตตปัญญาศึกษา... จากต้นกล้าสู่วัน
เวลาที่ผลิบาน (Contemplative Education:
From Seedlings to Blossoms) และ “มหิดล
กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ ๑” ณ มหิดลสิทธาคาร
Joint International Tropical Medicine
Meeting 2016 “Uncover Asian Tropical
Medicine” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท

และอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา
๗ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โครงการความสุขเต็มคลังด้วยการออกก�ำลัง
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
กาย ตอน จัด Work Station ป้องกัน Office โทร.๐-๒๔๔๑-๕๐๒๒-๓
Syndrome ณ ห้องออกก�ำลังกายชั้น ๒
๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ศูนย์กายภาพบ�ำบัด คณะกายภาพบ�ำบัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
“การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านเคมี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ”
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๑๒
ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
แพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย
โครงการหลักสูตรอบรมพร้อมสอบวัดความ
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียด
รู้และทักษะการใช้ โปรแกรม Microsoft Office
โทร. ๐-๒๔๔๑-๔๓๗๑ ต่อ ๒๘๔๓, ๒๘๔๒
โทร. ๐-๒๓๐๖-๙๑๒๕

2013: Word ตามมาตรฐานสากล MOS
(Microsoft Office Specialist) Certificate

ณ ห้อง CC411 ชั้น ๔ อาคารส�ำนัก
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
๐๙-๒๒๕๖-๑๕๗๐, ๐๘-๗๕๕๓-๖๐๘๒

๑๔ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 International Physical Therapy Conference and
the 4th Physical Therapy Mahidol
University Research Symposium
rd

ณ คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น ๑ เพื่อรับประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพ รอบที่ ๑ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.๐-๒๔๔๑-๐๐๖๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Proteomics Analysis Workshop”ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์

โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๐๓-๗ ต่อ ๑๒๕๔

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

การบรรยาย เรื่อง “พันธุกรรมกับโรคมะเร็ง”

ณ ห้องประชุม ๗๐๐๙ ตึกสยามินทร์
ชั้น ๗ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม โทร. ๐๘-๗๙๘๔-๕๘๘๗

๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรมปฏิบัติการใช้ โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 ณ สถาบันโภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๘๐๐-๒๓๘๐ ต่อ ๔๐๖

๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

การอบรม “How to teach doctor-patient
communication การสื่อสารที่ดี มีวิธีอย่างไร
สื่อสารอย่างไร ให้เกิดผลดีที่สุด”

ณ ห้องประชุม ๑๕๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น ๑๕
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๑๙-๙๙๗๘, ๐-๒๔๑๙-๖๖๓๗

๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Physical Therapy:
Update in Management for Running Conditions ณ คณะกายภาพบ�ำบัด

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๕๔๕๐ ต่อ ๒๐๒๑๖

๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

โครงการอบรม “สุดยอดการจัดฝึกอบรม
นานาชาติอย่างมือโปร (Top International
Training Services Professional)”

ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๐๔๐-๓

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น ๑ เพื่อรับประกาศนียบัตร
คุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐาน
อาชีพ รอบที่ ๒ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่
๐-๒๔๔๑-๐๐๖๐ ต่อ ๑๔๑๗, ๑๔๒๒

“มหิดลสาร” เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากผู้อ่าน รวมถึงค�ำถามที่อยากให้เราช่วยตอบใน ๓ ช่องทาง
๑. อีเมล์: muprjournal@gmail.com ๒. โทรศัพท์: ๐-๒๘๔๙-๖๒๑๐
๓. ส่งทางไปรษณีย์มาที่: งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ต�ำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ปีที่ ๔๑ • มหิดลสาร ๒๕๕๙

